Les v minulosti

Jak vypadal les na Radhošti, než do něj začal zasahovat člověk?
Přesně to samozřejmě nevíme, ale určitě byl úplně jiný než dnes
a určitě se od údolí po hřeben měnil.
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PROČ SE LES MĚNÍ S NADMOŘSKOU VÝŠKOU?
Díky změně klimatických
podmínek. Na hřebeni
spadne skoro o čtvrtinu víc
vody než v údolí. A průměrná roční teplota je nahoře
asi 4 °C a v údolí 7 °C, což ve
skutečnosti znamená například o polovinu delší zimu.
To jsou už samozřejmě
úplně jiné podmínky, které
lépe snáší smrk než buk.
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LESNICKÁ NAUČNÁ
STEZKA RADHOŠŤ
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Vážení návštěvníci,
vítáme vás na Lesnické naučné stezce
Radhošť. Stezka vede po úbočí Radhoště
souběžně s hřebenem, trasa je nenáročná,
dlouhá 3 km a procházka po ní vám bude
trvat asi 1 hodinu. Na konci stezky vyjdete
na hřebeni Radhoště asi 1 km od kaple.
Na 4 panelech se dozvíte mnoho dalších
zajímavostí o lese a lidech kolem něj.
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Takto nějak mohly kdysi dávno vypadat původní lesy na svazích Radhoště. V Beskydech se dodnes
takové lesy dochovaly jen na málo
místech a jsou přísně chráněné.

Prvními lidmi, kteří dokázali využít
lesy na hřebenech Beskyd, byli od
konce 15. století pastevci ovcí. Majitelé
panství velice podporovali salašnický
chov ovcí na odlehlých místech, protože do té doby uměli rozsáhlé lesy
v horách využívat jen pro lov zvěře.

Před rokem 1830 – pastviny a řídké pastevní lesy na hřebeni
Radhoště

Dnes – pastviny, louky a jiné nelesní plochy

Hranice rožnovského a hukvaldského panství probíhala hřebenem Radhoště.
Hukvaldské panství brzy pochopilo jaký význam bude mít dřevo pro začínající průmysl. Proto už od 18. století pastvu postupně omezovalo a vysazovalo
nové lesy, až nakonec rozsáhlé pastviny na severní straně úplně zmizely.
Naučnou stezku pro Lesy České republiky s.p., Lesní správu Rožnov p.R. zhotovil Salamandr
(www.salamandr.info).
K vytvoření stezky dále přispěli: Správa CHKO Beskydy, Radegast a internetový server Beskydy.cz.
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